
S İ N E M A 
Filmcilik 

Bir ümid 
Türk sinema sanatının bir an önce 

doğmasını bekleyenler, bunun an
cak kendi gerçeklerimize dönmek, 
Türk cemiyetinin meselelerini ele al
makla mümkün olabileceğini bilirler. 
Türk halkının yüzde seksenini köylü
ler teşkil ettiğine göre, Türk sinema
sında köy filmlerinin büyük bir yer 
tutacağı muhakkaktır". 

Bu sözleri Ziya Metin adında genç 
bir Türk rejisörü söylüyor. Son yıl
larda köye dair hikaye ve romananla-
rıyla büyük şöhret kazanan Yaşar 
Kemal'in "Dükkâncı" adlı hikâyesi
ni filme çeken Ziya Metin, şimdiye 
kadar çok istismar edilen bu bahiste 

tamamen iyi niyetlerle ortaya bir e-
ser çıkarmaya çalışmıştır. Yaşar Ke
mal'in filme ilk çekilen hikâyesi "Be
yaz Mendil"in geçen yıl ne kadar a-
lâka uyandırdığı hatırlardadır. "Na
mus Düşmanı" adıyla sinemaya adap
te edilen "Dükkâncı"nın da bu yılın 
alâka çekici Türk filmlerinden biri 
olması muhtemeldir. 

Dış sahneleri hikayeye uygun bir 
köyde çekilen "Namus Düşmanı", 
dükkâncı seyyar satıcı rekabetlerini, 
kız kaçırma vakalarım hakikat-
lardan uzaklaşmadan samimiyet
le anlatma gayesindedir. Büyük 
maddî imkânsızlıklar içinde, fil-
mi tamamiyle kendi gayretiyle mey
dana getiren senarist - rejisör Zi
ya, Metin ilk sinema, denemesini 
ortaya koymaktadır. Dramatik sa
natlara önce tiyatro aktörü olarak 
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katılmış, bir müddet tiyatro rejisör
lüğü yaptıktan sonra sinemaya geç
miştir. Ziya Metin sinema üzerine 
yazılar ve film tenkitleri de yazmış
tır. Filmin belli başlı rollerini Küçük 
Sahne'den Mümtaz Alpaslan, Şehir 
Tiyatrosundan Kadri Ogelman ve Gü
zel Sanatlar Akademisinden Erdal 
Kahraman oynamışlardır. Öbür mü
him rollerde Neriman Alışık ve Tan-
can Okumuş görülmektedir. 

Fransa 
B a ş a r ı l ı b i r y ı l 

1 956 yılında cemilen en başarılı 
Fransız filmleri, kısa ve doküman-

ter filmler arasında çıktı. Geçen yılki 
festivaller de bu hususu teyid eder 

durumdadır. Kısa filmlerin başında 
şöhreti şimdiden dünyayı saran "Le 
Ballon Rouge - Kırmızı Balon" gel
mektedir. Geçen yılki Cannes festi
valinde en iyi kısa film mükâfatını 
kazanan "Kırmızı Balon", her yıl en 
iyi Fransız filmine verilmekte olan 
Louis Delluc mükâfatım da "La Tra
versee de Paris" ve "Un Condamne 
o mort s'est echappe" gibi rakiplere 
rağmen kazanabildi. Yılın en başarı
lı diğer kısa filmi Alain Resnais'nin 
"Nuit et Brouillard - Gece ve Sis" 
adlı eseridir. Nazi toplama kampları 
hakkındaki bu eser, yaratıcısı Res-
nais'ye ikinci defa Jean Vigo mükâ
fatını kazandırmışsa da siyasî sebep
lerden dolayı 1950 Cannes festivaline 
kabul edilmemiştir. Aynı festivalin 
büyük mükâfatı bir Fransız dokü-
manter filmi "Le Monde du Silence 

-Sessizlik Dünyası"na verilmiştir. 
"Sessizlik Dünyası" memleketimizi 
de ziyaret etmiş olan kaptan J. Y. 
Cousteau'nun 'deniz altındaki araş
tırmalarını göstermektedir. Yılın en 
ehemmiyetli dokümanterlerinden biri 
de H. G. Clouzot'nun Picasso'yu ça
lışması sırasında gösteren "Le Mys-
tere Picasso" adlı eseridir. 

Bunuel, Renoir, Clement, Autant-
Lara gibi güvenilir isimler yılın dik
kate değer filmlerini meydana getir
mişlerdir. Yılın üzerinde en çok. du
rulan konulu filmlerinden biri de Ro-
bert Bresson'un "Un Condamne a 
mort s'est echappe adlı eseridir. 
Amatör oyuncular tarafından tem
sil edilen bu film, 1948 yılında 
Fransa mukavemet hareketi sıra
sında idama, mahkûm edilen bir teğ
menin kaçışım anlatmaktadır. Gene 
1943 yılında Alman işgali altındaki 
Paris'te geçen bir hâdiseyi anlatan 
"La Traversee de Paris" Claude A-
utant - Lara'nın bir komedisidir. Je
an Gabin ve Bourvil gibi ila usta o-
yuncunun başarılı kompozisyonlarıy-
la büyük canlılık kazanmaktadır. 
1956'nın geniş akis yaratan diğer 
Fransız filmlerinin başlıcaları arasın
da Jean Renoir'ın "Elena et les Hom-
mes"u ile Rene" Clâment'ın "Gerva-
ise"i yardır. Renoir'ın filminin baş 
rollerini İngrid Bergman, Jean Ma-
rais ve Mel Ferrer temsil etmektedir. 
Emile Zola'nın "L'Assommoir" adlı 
romanının adaptasyonu olan "Gerva-
ise"de Mana Schell'in yarattığı kom-
oozisyon kendisine Venedik festivali 
Volpi kupasını kazandırmıştır. Luis 

Bunuel 1956'da iki film çevirmiştir: 
"Cela S'appelle L' Aurore" ve "La 
Mort en ce jardin".. İkincisi bir Mek
sika co-production'u olup- Meksika'da 
çekilmiştir. 

Tanınmış sinemacılardan Christian-
Jaque, H.G. Clouzot'nun senaryosuy
la "Si tous les gars du Monde- Dün
yanın Bütün Gençleri"ni, Yves Alleg-
ret bir barajın yapılışını anlatan "La 
Meillure Part Büyük Hisse"yi, Ju-
lien duvivier "Voici le temps des as-
sassins"i hazırlamışlardır. Katiller
den bahseden bir başka film de Alex 
Joffe'nin "Les Assassins du Diman-
che" adlı eseridir. 

1956 yılında Kabiliyetli birkaç genç 
sinemacı da ümit verisi filmler çevi-
rebilmiştir. Michel Boisrond'un hafif 
konulu filmleri "Cette Sacree Gamı-
ne" ye "C'est arrive a Aden" sanat-
çının ince mizahım ortaya koymakta
dır. "Toute la ville accuse" Claude 
Boissol adlı genç bir rejisörün i lk fil
midir. 26 yaşında bir sinemacı olan 
Andre" Michel'in "La Sorciere" adlı 
filmi bir Kuzey efsanesini işlemekte
dir. Brigitte Bardot oyun kabiliyetini, 
Andre Vadim adlı başka bir £enç re
jisörün. "Et Dieu Crea la Femme" 
isimli filminde ispat etmektedir. 1956 
yılının Fransız filmlerinden bahseder
ken Gerrard Philip'in ünlü doküman-
ter sinemam Joris Ivens'in yardımıy
la ilk rejisörlüğünü ' yaptığı 'Till 
l 'Espiegle'l unutmamak gerektir. 
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"Namus Düşmanı"ndan bir sahile 
Ha gayreti.. pe

cy
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